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Rīga, 2021. Gada 30.augusts. 

Plkst.: 19:00-20:30 LAF telpās. 
 

Sapulcē piedalās dragreisa darba grupas locekļi: 

Elīne Berķe 

Gunārs Ķeipāns 

Dainis Akmentiņš 

Elīna Saliņa 

Elīna Kaska 

Oskars Ozols 

 

Sapulcē pieaicinātie: 

Jānis Blušs 

Jevgēņijs Bičkovs 
Ivars Nolle 

Linda Medne 

 

Sapulci protokolē: 

Elīne Berķe 

 

1. Par dragreisa darba grupas biedriem. 

 No dragreisa darba grupas vēlas izstāties 1 biedrs Mārcis Putniņš, 

dragreisa darba grupa to akceptē. 

 Darba grupa nolemj uz noteiktu laiku atstādināt Elīnu Saliņu kā 

dragreisa darba grupas vadītāju, bet , saglabājot vietu dragreisa darba 

grupā. 

 Dragreisa darba grupa lemj, ka uz noteiktu laiku dragreisa darba 
grupas vadītājas pienākumus pārņem Drifta komisijas vadītāja Elīne 

Berķe, kura pašlaik koordinēs un sekos līdzi arī dragreisa darba grupas 

darbam. 

 Elīne Berķe uzdod visiem darba grupas locekļiem padomāt par darba 

grupas tālāko darbu, savu pienesumu nākotnes vārdā, un ko var darīt 

labāk, un kopā strādāt kā komanda. Nākamās dragreisa darba 

sapulces laikā, kas plānota Oktobrī/Novembrī, Drifta komisijas vadītajā 

gaidīs jaunus ierosinājumus par/no personām, kuras vēlas darboties 

dragreisa darba grupā, kā arī no jau esošajiem biedriem, viņu 

redzējumu un vēlmi turpināt darboties LAF un disciplīnas interesēs 

dragreisa darba grupā. Izvērtējot visus pieteikumus, ieteikumus, tiks 

papildināta/mainīta dragreisa darba grupa. 
 Elīne Berķe min, ka ļoti vēlētos starp dragreisa darba grupas biedriem 

redzēt arī braucējus, un piedāvā braucējiem Bičkovam ar Nolli apsvērt 

iespēju pievienoties darba grupai nākotnē. 

 

 

 

 



 

2. Par dragreisa posmu Ventspilī. 

 Tiek diskutēts par posma norisi, risināti jautājumi, meklētas iespējas, 

kā labāk koordinēt kopēju darbu, ieklausīties vienam otrā, kā strādāt 

kā komandai, kas vienmēr ir bijis. Drifta komisijas vadītāja lūdz visiem 

atbalstīt vienam otru šajā grūtajā gadā, darboties kā komandai. 

 Tie uzklausīti braucēji, viņu viedoklis, tiek runāts par to, ka ir jāstrādā, 
lai braucēji sajustos gaidīti sacensībās. 

 Mazliet tiek ieskicētas nianses , kas iespējams būtu jāmaina sacensību 

norisē, komunikācijā. 

 Tiek izdiskutētas lietas, kas iespējams bija nepareizas sacensību 

norises laikā, sapulces dalībnieki apmainās ar ieteikumiem, pieredzi, 

un negācijām, bez kurām , iespējams varēja izteikt, kaut ko izdarot 

savādāk. 

 

3. Vispārīgi. 

 Tiek diskutēts par nākotnes redzējumu, klasēm un tehniskajiem 

noteikumiem, kurus dragreisa darba grupa plāno sākt izskatīt pēc 

sezonas beigām, uz ko tad tiek novirzīti šiem jautājumi. 
 Drifta komisijas vadītāja, palūdz dragreisa darba grupas pārstāvjiem 

sagatavot līdz nākamai sapulcei uzmetumu ar dragreisa klasēm kā ir 

kaimiņvalstīs, lai rastu iespēju veidot vienotu kausu/čempionātu, un 

lai izvērtētu atšķirības starp kaimiņvalstīm un rastu iespējas to risināt. 

 Tiek uzklausīta informācija no E.Saliņas par Ventspils treniņu, par 

organizatora  ieinteresētību nākotnē organizēt iespējams arī kādu 

posmu, un par to , kā norisinājās treniņš. 

 Drifta komisijas vadītāja uzdod sev uzdevumu izskatīt iespēju kā veidot 

komunikāciju dragreisa darba grupā, jo tiek saņemta informācija  , ka 

ne visi grupas biedri izmanto  sociālo vietni Facebook. E.Berķe informēs 

par jauno platformu komunikācijai darba grupas  locekļus līdz 

01.09.2021 
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